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Ainda dá tempo de contribuir 
com a Campanha Pilares do Bem, 
promovida pelo TRF5 para arreca-
dar alimentos que serão doados 
à Comunidade do Pilar. As cestas 
básicas podem ser deixadas no 
hall de entrada do edifício-sede 
até o dia 27/03. 
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Doações

JFPE inaugura Data Center

Milésimo 
atendimento

de Março

TERÇA

Aniversariantessaúde do servidor 
e a prevenção de 

acidentes no ambien-
te de trabalho são os 
temas centrais do mo-
vimento nacional Abril 
Verde. O Núcleo de As-
sistência à Saúde (NAS) 
do TRF5 vai aderir à 
campanha e progra-
mou para o próximo 
mês ações voltadas para a saúde 
no teletrabalho. Apesar de ofere-
cer respostas a alguns problemas 
diários, como deslocamentos no 
trânsito e flexibilização de horários 
de trabalho, essa modalidade tam-
bém pode oferecer riscos, como o 
isolamento social, fadiga, desmoti-
vação e o surgimento de conflitos 
envolvendo as atividades laborais 
e a rotina doméstica. Por isso, o 
NAS inicia, na próxima segunda-
-feira (1º/04), a divulgação de uma 
série de orientações visando a 
alertar sobre os riscos a que estão 
expostas as pessoas que atuam no 
regime de teletrabalho. Os gesto-
res que supervisionam servidores 
que aderiram a essa modalidade 

Abril Verde: NAS inicia campanha 
sobre saúde no teletrabalho

A Justiça Federal em Pernambuco 
(JFPE) inaugura, hoje (26) à tarde, 
o Data Center, um local que vai 
abrigar os serviços regionais de 
Tecnologia da Informação da 5ª 
Região, como PJe 2.x, SEI, Gea-
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do trabalho também serão foco da 
campanha. As informações serão 
publicadas semanalmente no Jor-
nal Mural “TRF Hoje” e enviadas, 
por e-mail, para os servidores. O 
conteúdo também será disponi-
bilizado na Intranet e no site do 
TRF5 (www.trf5.jus.br). 
Resolução - A Resolução nº 

fin, entre outros, funcionando de 
forma integrada com o TRF5. O 
complexo dispõe de uma estrutura 
com alta segurança, confiabilidade 
e disponibilidade, sendo composto 
de paredes blindadas, sistema de 

detecção e combate a incêndios e 
um avançado sistema de nobreaks 
e geradores, capazes de suportar 
quedas e variações de energia. O 
presidente do TRF5, desembarga-
dor federal Manoel Erhardt, a juíza 

16/2016 regulamenta o 
regime de teletrabalho no 
âmbito da Justiça Fede-
ral de 1º e 2º Graus da 5ª 
Região, em cumprimento 
às determinações do Con-
selho Nacional de Justi-
ça. Em setembro do ano 
passado, o Pleno do TRF5 
aprovou, por unanimidade, 
a alteração da Resolução, 

modificando, entre outros aspec-
tos, o percentual de servidores, 
por unidade de trabalho, que 
podem atuar em teletrabalho. O 
percentual que antes era de 20% 
passou para 40 %, calculado sobre 
o número efetivo de funcionários 
da respectiva lotação, incluídos os 
requisitados.

federal auxiliar da Presidência, 
Joana Carolina Lins Pereira, e a 
diretora da Subsecretaria de Tec-
nologia da Informação, Fernanda 
Montenegro, participam da sole-
nidade de inauguração.

Agenda – O desem-
bargador federal Élio 
Siqueira representou o 
TRF5 na solenidade de 
comemoração do ani-
versário do Cindacta III, 
ontem (25) pela manhã, 
na sede da instituição. 
À noite, o magistrado 
também prestigiou a 
entrega da Medalha Frei 
Caneca  ao presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco, desembargador Age-

O desembargador federal Leonar-
do Carvalho realizou, ontem (25), 
o milésimo atendimento a advo-
gados em seu gabinete. De acordo 
com o magistrado, o registro foi 
iniciado em junho de 2017 com a  
adoção, pelo gabinete, do Projeto 
de Boas Práticas. Os advogados 
atendidos na milésima audiência 
foram Cláudio Alexandre Correia e 
Saulo Barbosa.

nor Ferreira Lima Filho, na Assem-
bleia Legislativa de Pernambuco.
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federal auxiliar da Presidência, 
Joana Carolina Lins Pereira, e a 
diretora da Subsecretaria de Tec-
nologia da Informação, Fernanda 
Montenegro, participam da sole-
nidade de inauguração.

Agenda – O desem-
bargador federal Élio 
Siqueira representou o 
TRF5 na solenidade de 
comemoração do ani-
versário do Cindacta III, 
ontem (25) pela manhã, 
na sede da instituição. 
À noite, o magistrado 
também prestigiou a 
entrega da Medalha Frei 
Caneca  ao presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral de 
Pernambuco, desembargador Age-

O desembargador federal Leonar-
do Carvalho realizou, ontem (25), 
o milésimo atendimento a advo-
gados em seu gabinete. De acordo 
com o magistrado, o registro foi 
iniciado em junho de 2017 com a  
adoção, pelo gabinete, do Projeto 
de Boas Práticas. Os advogados 
atendidos na milésima audiência 
foram Cláudio Alexandre Correia e 
Saulo Barbosa.

nor Ferreira Lima Filho, na Assem-
bleia Legislativa de Pernambuco.
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